NO V E M BE R 2017
N R . 2 2 2 • 47. Å R G A NG

Borgeravis for Ny Hammersholt, Lille Sverige, Hammersholt,
Brødeskovparken, Nr. Herlev, Freerslev – og alt det midt imellem!

BRØDESKOV
BORGERAVIS

Lokalrådet arrangerede
vælgermøde med kandidater
til kommunalvalget
– læs her om debatten.

CAFÉ /RESTAURANT
SELSKABSLOKALE
DINNER TRANSPORTABLE
Bestil vores
Julefrokost og
Nytårsmenu
”ud af huset”

Events !!!
Følg med på
hjemmesiden

Restaurant Nysøgaard

Nysøgårdsvej 9, 3400 Hillerød
Tlf.: 48 26 56 85
info@nysogaard.dk
www.hillerodgolf.dk

Interiør, møbler, tøj, brugskunst og delikatesser
Velkommen i butikken på Skovkrogen 1
Torsdag 12 - 17 • Fredag 12 - 17 • Søndag 12 - 17

Har vi fået din e-mailadresse?
Et års medlemskab, der dækker hele husstanden, koster kun 100 kr. som
kan overføres til 6300 – 1583230. Som medlem støtter du indsatsen for at
forbedre forholdene i området samt udgivelsen af Brødeskov Borgeravis.
Og så får du også stemmeret på lokalrådets generalforsamling, der afholdes
torsdag den 23. marts på BIF – se omtale i bladet.
Foreninger, der benytter Borgeravisen til omtale af aktiviteter, skal bidrage
med et støttebidrag på minimum 200 kr.
OG SÅ VI VIL STADIG GERNE HAVE DIN E-MAILADRESSE
Uanset om du er medlem af lokalrådet eller ej, vil vi gerne have din
e-mailadresse og oplysning om hvilket lokalområde, du bor i. Hvis vi har
din e-mail adresse, kan vi hurtigt komme i kontakt med dig vedrørende
relevante sager fra netop dit lokalområde.
Send en mail til bestyrelsen@brodeskov.net med teksten ”ja tak, jeg vil
gerne modtage mails fra Brødeskov lokalråd”. Angiv hvilket lokalområde, du
bor i: Freerslev, Nr. Herlev, Hestehaven, Hammersholt, Ny Hammersholt eller
Andet. Angiv den e-mail vi skal kontakte dig på, hvis det er en anden end
den, du skriver fra. På forhånd tak!

Næste nr. (223) er på gaden 3. - 10. februar 2018.
Indleveringsfrist den 14. januar 2018 – husk at overholde den!
BBavis@brodeskov.net
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N Y T F R A B R Ø D E S KOV LO K A L R Å D

Hvad arbejder
Lokalrådet med?
Længere inde i bladet kan du læse om vælgermødet, som blev holdt i
samlingssalen på Brødeskov Skole. Vi syntes selv vi havde et rigtig
godt møde, hvor mange sager for vores lokalområde blev behandlet,
men 2½ timer er ikke meget, når mange har noget på hjerte. Der er
derfor også mange sager, som ikke nåede med i debatten, som fortsat
vil have vores opmærksomhed.
På mødet nåede vi blandt andet at tale om mulighed for at få lavet en
vejforbindelse mellem Uvelsevej og Lyngevej syd om Nr. Herlev – Mere
sikker skolevej mellem Brødeskov Station og Brødeskov Skole og
tilsvarende mellem Gl. Frederiksborgvej og Lille Skolen på Brødeskovvej
– Udvidelse af J. Jensen med deraf øget trafik og miljøhensyn – Støjgener og støv fra Nordisk Perlite – Fartdæmpning på Gl. Frederiksborgvej i den nordlige ende af Ny Hammersholt – Øget trafik af både
biler og lastbiler på veje, som flere steder er for smalle til passage i
begge retninger.
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Vi har dog mange flere sager, vi gerne ville have politikkerne til at tage
stilling til. Her kan vi blandt andet nævne trafikforhold gennem
Hammersholt – Forlængelse af motorvej til Hillerød og hvordan det
påvirker trafik og støj i vores lokalområde – Fremtidige planer for
separat kloakering (frivillig eller tvang) – Støjgener i forbindelse med
aktivitet på Hanebjerg Skydebaner – Hillerød bys udvidelse mod syd,
hvor tæt kommer bebyggelse på Nr. Herlev og vil man respektere
eksisterende arkitektur i nærhed af Nr. Herlev og Hestehave.
Har du andre sager, som du syntes burde have lokalrådets fokus, eller
en holdning til ovenstående sager, så er du altid meget velkommen til
at skrive til os på mailadressen Bestyrelsen@Brodeskov.Net
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Tekst: René Bo Andersen. Foto: Tom Feilberg og Per Christiansen

Vælgermøde
med Brødeskov
Lokalråd
Mandag den 30. oktober 2017 kunne Svend Beeck på
vegne af Brødeskov Lokalråd byde velkommen til vælgermøde i samlingssalen på Brødeskov Skole, hvor over 100
personer var mødt op for at følge og deltage i debatten
med de 11 repræsenterede partier.

Paneldeltagerne fra de opstillede partier
Før der blev åbnet for debat og spørgsmål fra salen, fik hver af de 11
paneldeltagere op til 3 minutter til en kort præsentation. Paneldeltagerne præsenterede dem selv i følgende rækkefølge, som var
fundet ved lodtrækning.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Mette Thiesen (Nye Borgerlige)
Tue Tortzen (Enhedslisten)
Ebbe Mosbæk Rasmussen (Radikale Venstre)
Hugo Holm Hansen (Liberal Alliance)
Mie Lausten (Socialdemokraterne)
Martin Rask Olsen (KD)
Klaus Markussen (Venstre)
Jan Jensen (Alternativet)
Dorte Meldgaard (Konservative)
Kurt Schou Madsen (Dansk Folkeparti)
Janne Lunding Olsen (SF)

Den indledende runde
På forhånd havde Lokalrådet bedt paneldeltagerne forholde sig til fire
udvalgte sager:
• Uvelsevej føres uden om Nr. Herlev.
• Sikker skolevej mellem Brødeskov Station og Brødeskov skole.
Sti eller flyt stationen?
• Sikker skolevej, gang- og cykelsti ved Hillerød Lilleskole.
• Hastighedsregulering på Gl. Frederiksborgvejs nordlige del
i Ny Hammersholt.
Der var generel opbakning til ovenstående projekter. Forskellen på
kandidaterne var mere tydelig når det kom til prioritering i forhold til
andre projekter i Hillerød Kommune og kreativiteten til at skaffe
økonomi til disse projekter. Det nuværende byråd har placeret vejen
uden om Nr. Herlev som en prioritet nr. 36 i forhold til andre projekter,
men flere kandidater var åbne overfor at undersøge alternative
muligheder, for at finde økonomi til projektet. Her gav Venstre, Nye
Borgerlige og Enhedslisten særlig udtryk for deres støtte til projektet.
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Tue anviste kommunalt jordsalg som en vej til at finansiere omfartsvejen på uden om det besluttede budget.
Den efterfølgende debat med spørgsmål fra salen handlede primært
om følgende emner.
Flyvepladsen i Freerslev
Flyvepladsen burde aldrig være placeret der, men kan vi få tilsagn om
at antallet af flyvninger ikke udvides yderligere? Tue henviste til at
Hillerød er blevet pålagt at tillade flere flyvninger, men at tilladelsen er
personlig, så andre kan ikke overtage tilladelsen til flyvningerne.
J. Jensen udvidelse
Vil udvidelsen betyde 500 lastbiler Nr. Herlev? Undergrunden omkring
Attemosen er følsom overfor forurening. Der skal køres 6,5 km. gen8

nem bysamfund før lastbilerne når hovedvejen og specielt på Kollerødvej er der snæver passage for lastbiler, biler og cykler på samme tid.
Trafik vil forsat primært forgå sydfra og ikke gennem Nr. Herlev. Klaus
vil gerne undersøge mulighed for ny placering ved Søllerødgård. Dorte
beklagede at placeringen i erhvervstrekanten ikke blev til noget, men
fremhævede samtidig at den nuværende udvidelse er mindre og
derfor ikke giver 500 flere lastbiler. Hillerød Kommune har en god
dialog med J. Jensen og det er en vigtig virksomhed for Hillerød, som
også gerne vil profilere sig på genbrug og bortskaffelse af farlige
materialer. Der er mange gode eksempler på at J. Jensen er gode til
ikke at forurene der hvor de arbejder.
Nordisk Perlite
Hammersholt dækkes af hvidt støv, og der er støj fra fabrikken, også i
aftentimer og i weekender. Borgere har selv betalt for undersøgelse
hos DTU – en måling som viser at støvpartikler spredes ud over et stort
område.
Der var meget kritik at Hillerød Kommunes håndtering af sagen. Tue
sagde at Kommunen har udstedt flere påbud overfor fabrikken, men
de overholder dem ikke, og Kommunen har ingen mulighed for at gribe
yderligere ind i forhold til ny planlov.
Fra salen kom det frem, at der forarbejdes et meget farligt stof, så
henvendelsen fra borgerne i Hammersholt skal tages meget alvorligt.
Produktet anvendes til filtrering i industrien, men mange virksomheder vælger alternative produkter, på grund af dette stof er problematisk. Det mikroskopiske støv er farligt at få ned i lungerne. Det var
tydeligt at selv flere af paneldeltagerne var rystede over at høre om
denne sag.
Herudover var der kritik af, at Hillerød Kommune har placeret et
industriområde ved Hammersholt, hvor der er meget ringe tilkørselsforhold, og at lastbilerne skal køre af en skolevej. Tue forklarede at
området er udlagt til industri da der var teglværk på området, og da
teglværket forsvandt kunne man ikke forhindre nye virksomheder at
etablere sig der, da området er udlagt til industri i lokalplanen.
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Men der blev også talt om …
Udbygning af Hillerød og øget trafik. Vejene er allerede overbelastede
af trafik flere steder. Nogle kandidater vil forsøge at løse problemet
med hjemmearbejde, flekstid, cykelstier og mere offentlig transport,
hvor andre vil forbedre de trafikale forhold – flere mener da også at de
ene ikke udelukker det andet.
Sænkelse af personskat og erhvervsskat. Her er kandidaterne delt
mellem dem, som mener vi ikke har råd til skattelettelser og velfærd
og dem, som mener vi via lempelser for erhvervslivet kan trække mere
erhverv til Hillerød på den måde få råd til mere, samtidig med vi kan
lette skatten.
Husk af afgive din stemme tirsdag den 21. november!
Brødeskov lokalråd takker for den stor opbakning til vælgermødet
og alle de gode indlæg i debatten, vi kunne desværre ikke få alle
detaljerne med i dette indlæg.
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JUL PÅ

SKOVKROGEN

FREDAG D. 1. DEC. • LØRDAG D. 2. DEC. • SØNDAG D. 3. DEC.
Kom til hyggelig juleweekend på Skovkrogen ved Brødeskov, Nr. Herlev.
Kig på boliginteriør, møbler, maleri, tøj, keramik og delikatesser.
Nyd en kop gløgg, et glas vin, vafler, julekager
og andre julegodbidder.

MARIANNE CHRISTIANSEN
keramik

PER CHRISTIANSEN
Maleri

Åbent: Fredag 14-18 • Lørdag 14-18 • Søndag 14-17
Skovkrogen 1 og 2 • Nr. Herlev • Hillerød

301 ønsker at få
lukket for trafikken
gennem Nr. Herlev
til Uvelse
Nr. Herlev Kirke, Nr. Herlev Børnehus og Brødeskov
Lokalråd har i samarbejde lavet en underskriftindsamling, som mange af jer har oplevet. Underskrifterne er
indsamlet i sidste halvdel af september og lidt ind i
oktober.
I Kirken, Sognegården, Børnehaven, Brødeskovhallen og i Uvelse
Lokalbrugs har vi haft underskriftsedler på opslagstavlerne.
Dertil har vi besøgt alle adresser (stemt dørklokker) i selve Nr. Herlev
landsby. Enkelte steder har vi efter flere forsøg ikke truffet beboere,
og 2 steder har vi oplevet beboere, der ikke følte sig generet af
trafikken, og derfor ikke ønskede at underskrive. En ønskede ikke at
underskrive, da vi forstyrrede børneputningen. En borger ønsker at
lukke for den gennemgående trafik i landsbyen, men vil have vejføringen forlagt til den strimmel jord, der er mellem kirken og Herlevgård.
En billig, men uhensigtsmæssig løsning synes vi, da det er en smal
matrikel, hvor større køretøjer ikke vil kunne passere hinanden, og da
en vej her vil belaste den fredede kirkegårdsmur, og trafikken vil
stadigvæk komme tæt op af legepladsen ved Nr. Herlev Børnehus.
300 underskrifter at få ført trafikken syd om byen.
Mange havde hørt om indsamlingen, og opsøgte os for at skrive under.
Nogle steder, er vi blevet bedt om at komme forbi senere, fordi en
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ægtefælle også gerne ville skrive under. Vi oplevede også at få
adskillige mails fra folk, der troede, at de var gået glip af indsamlingen, og derfor gerne ville høre hvordan de kunne komme til at skrive
under. Flere udenbys borgere, som vi har mødt under indsamlingen,
f.eks ved kirkelågerne, har syntes vi havde et trafikproblem, og de har
støttet os. Vi oplevede at få opbakning fra Herlevgård, som muligvis
skal lægge jord til den nye vejføring, og vi oplevede, at den landmand,
som, gennem sine 11 medarbejdere, har de fleste maskintransporter
gennem byen, også meget gerne ser en anden vejføring.
Fra indsamlersiden har vi således oplevet en massiv opbakning til
indsamlingen.
Vi har ikke kunnet spørge alle; men af de adspurgte har over 98 %
ønsket at støtte vores arbejde, med at få lukket for den
gennemgående trafik i Nr. Herlev.
Underskrifterne er i scannet form sendt til Miljø- og Teknikudvalget i
Hillerød. Sammen med underskrifterne sendte vi også en trafikkommentar fra Nr. Herlev Børnehus, et notat om kirkemuren fra Kirken, et
notat med fakta om Tilsbækgård og en billedserie fra ”Sløjfen”. Da de
trafiktællinger, der er til rådighed i Kommunens kortmateriale, ikke
skelner mellem små og store køretøjer. Vi tænkte derfor, at en serie
13

billeder kunne være med til at visualisere den problemstilling, vi gerne
vil have udvalget til at handle på.
Trafiksikkerhed er meget vigtig, og det er udgangspunktet for prioriteringen af midler til forbedringer af vejnettet i de små lokalsamfund.
”Desværre” er færdselsvilkårene i Sløjfen så dårlige, at farten bliver så
lav, at vi ikke får nogen dødsulykker.
Derfor har vi også i vores følgebrev til udvalget prøvet at se bredere på
vejsituationen. Vi synes også, at det betyder noget, at Nr. Herlev blev
lovet en omfartsvej til Uvelse for snart 40 år siden, da man lavede
tunnelen under Lyngevej og lukkede denne indkørsel til byen, og lavede
Sløjfen som en midlertidig løsning. Vi påpeger også at vi mistede
”Kirkepladsen”, som plads, og i stedet fik trafikkaos. Tung trafik
belaster i høj grad de bevaringsværdige bygninger og kirkegårdsmuren, netop i den ældste ende af byen. Det er godt at have gode
sunde virksomheder i kommunen, også i lokalsamfundene, men hvis
kommunen vil opføre sig ordentlig overfor sine borgere, må den også
sørge for en infrastruktur, der modsvarer de lokale virksomheders
behov.
Vi har her op til Kommunevalget allerede fået en del positive tilkendegivelser fra de politiske partier; men vi er bange for at blive glemt
hurtigt igen. Medmindre vi er ”heldige” med en dødsulykke eller endnu
bedre to, så bliver vi nok nød til fortsat at gøre politikerne opmærksomme på vores manglende omfartsvej, efter det nye byråd er trådt
sammen.
Afslutningsvis kan vi fortælle at vi netop har modtaget en tilbagemelding fra Miljø- og Teknikudvalget:
”Til Nr. Herlev Kirke, Nr. Herlev Børnehus og Brødeskov Lokalråd
Tak for jeres henvendelse af 25. oktober 2017.
Hillerød Kommune har udarbejdet en Trafiksikkerhedsplan 2016-2026
for de øvrige bysamfund. Som et af mange forslag er ønsket om en ny
vejforbindelse mellem Uvelsevej og Lyngevej en del af den plan.
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I planen er vejens anlæg anslået til 9 mio. kr. hertil kommer omkostninger til projektering og arealerhvervelse.
Kommunen prioriterer og afsætter budget til at udføre trafiksikkerhedstiltag de steder, hvor der er registreret flest uheld, da der ikke er
ressourcer til at realisere alle tiltag. I budgetforliget for 2018 er der
indgået en aftale om, at ikke-budgetterede indtægter fra f.eks. jordsalg
kan anvendes til bl.a. trafiksikkerhed, hvorfor der kan komme forskydninger i planens rækkefølge.
Trafiksikkerhedsplanen kan ses på nedenstående link, hvor jeres forslag
er forslag nr. 36. i rapporten.
https://www.hillerod.dk/media/262290/trafiksikkerhedsplan2016-2026-%C3%B8vrige-bysamfund.pdf
Med venlig hilsen
Tue Tortzen
Udvalgsformand”
Vi skal altså i den kommende tid være opmærksomme på jordsalg og
lign. i Hillerød Kommune.
Brødeskov Lokalråd´s trafikudvalg
v. Mathias Skarby og Tom Feilberg

Kaniner sælges
Velegnede både til slagtning og som kæledyr.
Tue Tortzen
Slettebakken 1 Ll. Sverige
22 85 73 62 eller tt@hillerod.dk
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Alt tømrerarbejde udføres af
din lokale tømrer
Mange års erfaring i udskiftning
af døre og vinduer
Ekspertise i energirenovering
Kvalitetshåndværk
til fair priser
Ring til
Tømrerfirmaet
Jacob Hansen
Tlf. 25 47 93 95

Husk
håndværkerfradraget er
der stadig

Begravelsesforretningen
Hillerød
Vi træffes alle dage
- hele døgnet -

48 26 08 05
Frejasvej 17
3400 Hillerød

Lars Frederiksen
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Mette og Leif Jonasson

Poul Rasmussen’s Eftf.
www.nord-begravelse.dk

Den Alternative Skole byder alle interesserede voksne,
børn og unge til at komme og hører nærmere om skolen.

Onsdag d. 17.1. kl. 19-21
Den Alternative Skole kan tilbyde dig et spændende skoleår med rejseoplevelser, projektundervisning på tværs af
de traditionelle fag, tid til fordybelse, praktisk-musiske
linjefag,

tilhørsforhold

i

aldersintegrerede

klasser

(hjemmegrupper), frokostordning, fællesmøder, planlægningslejrskole, indflydelse på din egen skolehverdag og
et rigtig godt sammenhold.
”Jeg går i 10. klasse på DAS, fordi her er plads til kreativitet og udvikling.”
Signe 10. årgang

”På DAS er lærerne søde, man kan tale med alle de andre elever - og så lærer man
noget.”
Jonathan 8. årgang

”DAS er en skole, hvor der er plads til at man kan være sig selv.”
Emilie 10. årgang

En skole for grundskolens ældste elever
- 7., 8., 9. og 10. klasse
Rønbjerg Allé 2- 3400 Hillerød Telefon: 48 26 86 97 Mail: das-adm@mail.tele.dk

Nyt fra formanden
i Brødeskov
Idrætsforening
Det er en stor fornøjelse at følge det høje aktivitetsniveau
i vores idrætsforening – aktiviteter der spænder fra yogaholdet på 1. salen
i klubhuset til de mange store og små med fodboldstøvler på de grønne
arealer og til ski fitness, badminton og hockey i hallen.
Det er ikke kun motion men også masser af socialt samvær med gode venner
i alle aldre. De sociale liv i klubben arbejder vi på at styrke i bestyrelsen.
Frivillige kræfter har lagt sig i selen for at se med friske øjne på klubhusets
indretningsmuligheder; så det bliver mere oplagt og indbydende at mødes i
klubbens lokaler før og efter sportsaktiviteterne. De første tiltag bliver
allerede sat i værk her i november måned og flere følger efter.
Et andet fokusområde for os er de frivillige hjælpere i klubben – ikke kun dem
der gennemfører træning og kampe; men i særdeleshed også de der i stort og
småt sikrer gennemførelse af alt fra loppemarked, fodboldskole, kræmmermarked, kaffebrygning, oprydning og vedligehold. Uden jeres indsats ville vi
ikke kunne drive foreningen eller i samme omfang have tilbud til især børn og
unge i fodboldklubben. Alle bidrag er værdsatte og derfor satte vi fokus på de
frivillige en fredag aften i oktober med dialog om mulighederne for frivilligt
arbejde i foreningen men også de gode ideer og forslag til forbedringer
omkring de enkelte aktiviteter som de fremmødte havde med.
Det var desværre ikke alle der har ydet en indsats vi formåede at få besked
om arrangementet til; men det bliver ikke sidste gang vi holder et sådan –
det var meget givtigt og har givet mod på at arbejde mere fokuseret på
strategien for vores nuværende og fremtidige gruppe af frivillige.
Tak
Kenneth Sørensen
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Sæsonafslutning i
ungdomsafdelingen fodbold
Ungdomsafslutningen for fodbold foregik i klubhuset og hallen hvor
mere end 100 børn og voksne hyggede sig med BIF-burger, miniturneringer og der blev uddelt de sædvanlige medaljer og priser til de
forskellige hold.
Det var en fantastisk dag hvor Brødeskovhallen dannede rammen om
afslutningen med enorm opbakning fra forældrene.
Årets ungdomsspiller blev Ulrik Christiansen – stort tillykke til Ulrik.
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Ungdom efterår Brødeskov IF
og HSV (sammenslutning med Gørløse og Skævinge)
Brødeskov IF
U16 drenge som ligger i række 1 sluttede på en flot 2. plads efter
Helsinge. Drengene har spillet rigtig flot fodbold og er en meget
talentfuld trup.
U13 drenge som ligger i række 3 endte på en 4. plads (midt i rækken).
U 11 drenge har haft en svær sæson i række 3 – men vender stærkt
tilbage til foråret.
De resterende hold fra U10 og ned spiller 5 mands fodbold – fodbold
for sjov.
HSV
U18 piger
Efterårssæsonen kører stadig for vort højest rangerende pigehold i U18
øst. Holdet er kommet i en meget svær række som kræver 100 % af
pigerne i hver kamp. Pigerne har formået at skrabe point sammen trods
den hårde modstand. Desuden vandt piger i sommer Copa Catalunya
(en international turnering i Spanien).
U15 piger
Efterårssæsonen har været blandet da holdet fatisk spiller i U15 række
1 trods mange af pigerne er flere år yngre.
Holdet vandt for nylig sølv ved Costa Brava Cup i efterårsferien.
U13 piger fik en fin placering som nr. 4 i række 3.
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Ledige badmintontider
i Brødeskovhallen
Hvis du har lyst til at spille badminton i Brødeskovhallen er der fortsat
enkelte ledige baner i følgende tidsrum:

Mandag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Lørdag

19-20
20-21
18-19
19-20
20-21
11.30-12.30

Prisen for en bane er pt. 500 kr. for en sæson.
Hvis du er interesseret, kan du kontakte Claus Chammon på
clauschammon@gmail.com.
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Udføres

Lækre cremer & shampoo
af naturlige råvarer og urter
fra egen have
Besøg gårdbutikken i Hammersholt

Åben lørdage 10 – 13 el. aftale
Endvidere smykker, pileflet, håndlavet papir, akvareller
HAMMERSHOLT BYVEJ 43
48 17 03 71
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Køb en annonce i Brødeskov Borgeravis
og bliv set i dit lokalområde

t

e

dla-
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Størrelse

PRIS

MOMS

PRIS PR. ÅR

PRIS PR. NR.

1/2 omslag inderside
1/4 omslag inderside
1/1 tekstside
1/2 tekstside
1/3 tekstside
1/4 tekstside

2.100
1.400
2.800
1.800
1.400
1.100

525
350
700
450
350
275

2.625
1.750
3.500
2.250
1.750
1.375

656,25
437,50
875,00
562,50
437,50
343,75
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HOS BRØDESKOV SPEJDERNE
Igen i år vil det være muligt at købe familiens
juletræ hos Brødeskov Gruppen.
Overskuet fra salget går til indkøb af nyt materiel
til spejderne.
Vi findes ved hytten Hulvejen 29D følgende
weekender i december:
Lørdag d. 2. december
Søndag d. 3. december

11:00 – 15:00
11:00 – 15:00

Lørdag d. 9. december
Søndag d. 10. december

11:00 – 15:00
11:00 – 15:00

Lørdag d. 16. december
Søndag d. 17. december

11:00 – 15:00
11:00 – 15:00

Lørdag d. 23. december

11:00 – 15:00

Hilsen Brødeskov Gruppe
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EN LI LLE G O ’ HISTOR IE

”Børn kan da
godt sove i en
gammel sæk”
Denne ”En lille go’ historie”, som foregår i 1950-erne i
Nr. Herlev, er ikke så go’. Den tid og tidligere tider var
strenge for de fleste mennesker i alle aldre, men her
handler det især om misligholdelse af børn. Vi kender
navnene på de voksne, der optræder, men har valgt at
give dem andre navne.
I 50-erne boede Hans Jensen og konen til leje i Præstehuset, ejet af
Herlevgård, hvor Hans arbejdede. Børn, der legede på Bygaden, så
dagligt hans cykel holde i rendestenen op ad gavlen til huset, hvor
Strædet begynder. Børnene vidste godt, at Hans besøgte sin elskerinde, medens manden, Jens Hansen, var på arbejde i teglværkets
lergrav i Kollerød. De havde en masse børn, vel en 8-10 stykker, der
boede i skuffer og skabe, sov i gamle sække og sjældent blev vaskede.
En dag havde en af børnene tændt bål oven på et skab. Ilden bredte
sig til træloftet. Andre børn, der legede på gaden, så ilden og løb ned
til gartneren nogle huse derfra, lånte nogle spande af ham og fik
hurtigt rejst en stige. Børnene pumpede vand i spande fra pumpen, der
stadig står i vejkrydset Bygaden/Strædet., andre løb med spandene til
gartneren, der stod på stigen og hældte vand på ilden, så huset blev
reddet.
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Men det gik endnu værre en anden dag. Nogen i lergraven i Kollerød
opfordrede Jens Hansen til at cykle hjem og se, hvad der foregik, når
han ikke var hjemme. Han fandt Hans Jensen i lag med konen. Der blev
stor ballade. Jens Hansen og konen blev skilt, medens børnene kom på
børnehjem, hvilket nok var det bedste for dem. Hele huset blev tømt
på den måde, at alle møbler, tøj og sovesække med lopper blev smidt
ud i gården og først senere blev kørt væk. Vor kilde beretter, at hele
Nr. Herlev fik lopper, fordi de små dyr jo nu var blevet hjemløse.
Helt ualmindeligt at børn sov i sække kan det dog ikke have været, for
vor kilde har også berettet om en samtidig børnerig familie i et hus
på ”Krogen” (den jordvej, der kom til at udgøre den første del af
Enghavegårdsvej), hvor børnene sov i sække tæt pakket i et lille rum.
Vi kender et par eksempler mere, der ligner de ovenstående.
Vor slutning på denne ”lille go’ historie” må blive, at det er godt, at vort
samfund er blevet så rigt, at vi alle kan behandle vore børn bedre, end
de svageste og fattigste familier kunne for bare 60 år siden. Gør vi så
det på den rigtige måde? Nu fik I så fire stk. ”lille go’ historie” i en
fortælling: Om fattige børn, om vandpumpen, der den gang fungerede,
om farlig omgang med ild, og om farlig åben sex.
Anders Bohn og Ole Sam Nielsen.
P.S. Såvel historiefaget som lokalhistorie – herunder BLF, Brødeskov
lokalhistoriske forening, - kan også arbejde med socialhistorie og
”almindelige” menneskers historie. Hvis du vil være med i dette
arbejde, så kontakt BLF på Brodeskov.net eller ring til Anders
på 48 26 03 04.
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Nyt fra Hammersholt
Forsamlingshus
Sket siden sidst
Søndag den 17. september 2017, blev det årlige petanquestævne
afholdt. Vejret var med os igen, selv om dagen startede med en
ordentlig regnbyge. Alle havde en dejlig dag.
Fredag den 6. oktober 2017 var der fredagscafe/høstfest. Sikken dog
en fest. ca. 120 glade feststemte mennesker. Vi fik først tunmousse,
derefter grillstegt pattegris med coleslaw og broccolisalat, flødekartofler og sovs. Senere var der kaffe og is med vafler og kys. Der blev solgt
amerikansk lotteri og efterfølgende trukket vindere af sponsoreret
gaver. Derefter var der optræden med forskellige sange alle kunne
synge med på. Tusind tak til de optrædende. Og så blev der ryddet
nogle borde, så Buffer Band kunne spille op til dans.
Pattegrisene blev sponseret af Lars Johnson. Gaverne i det amerikanske lotteri blev sponsoreret af Jørgen Duus oliefyr, Bo’s Autoservice,
HW Hjørnet, Dorte’s køreskole, Lene Frisør, Niels Bagge, tømrermester,
Jens H. Jensen, Entreprenør, Vagn Sundgård, Murermester, Søren Holst,
Tandrup, Ove Sørensen, musiker, Peter Maler, Uvelse, Petra Sølling,
Robashop, Skævinge Kro, Tue Tortzen, politiker, Anna Sofie Morel,
pensionist, Birgit, Kunstner, Stark Byggemarked, Louise Thygesen,
Kunstner, N.A.G. Borup og Forsamlingshuset. Tusind tak til vores
sponsorere og tusind tak for endnu en dejlig aften med en masse
glade mennesker.

Kommende arrangementer
Forsamlingshuset næste arrangement er julemarkedet der afholdes
søndag den 26. november 2017, fra kl. 10.00 til 16.00. Her vil være
masser af boder hvor man kan købes mange forskellige juleting og
som sædvanlig sælger baren æbleskiver og gløgg. Selvfølgelig kan der
også købes kaffe, øl og vand.
Sidste arrangement i år bliver vores juletræsfest der afholdes søndag
den 6. december 2017, kl. 15 til 17. En juletræsfest for børn og
barnelige sjæle med juleoptræden af egnens børn, julesange, juleeventyr fortalt af præsten fra Uvelse Frida Guld. Der er julegodteposer,
æbleskiver og sodavand til børnene og de voksne kan købe æbleskiver,
gløgg, kaffe/the, øl og/eller sodavand.
Reserver allerede nu til de første arrangementer i 2018 hvor der er
fastelavn med tøndeslagning for børn og voksne søndag den 11.
februar 2018 kl. 14.00 og der bliver afholdt generalforsamling
søndag den 25. februar 2018, kl. 13.00

BESTYRELSE
Formand Carsten Stål Hansen
Næstformand Palle Christensen
Kasserer Henriette Hansen
Udlejer Gitte Pedersen
Vicevært Niels Bagge
Øl-mand Henning Nielsen

20 95 68 02
26 84 22 41
20 62 68 02
26 79 87 51
40 43 18 59
23 21 33 26

Hjælpeudlejer Lillian Schmidt
23 82 17 35
Suppleant/sekretær Iben Theakston
Suppleant/vicevært
Jan Bast
50 57 89 58
Forsamlingshuset er åbent
torsdage 17.30 - 19.00
48 17 18 61

Hillerød Lille Skole er en demokratisk og progressiv skole, som tilbyder et
alt indenfor samlet
grundskoleforløb i et forpligtende fælleskab mellem børn, lærere og
forældre.

Brudebuketter
Skolen har ét spor og en lav klassekvotient som grundlag for et højt fagligt
niveau og en stærk kultur. Vi arbejder på tværs af klasser og fag med plads
Dekorationer/Buketter
til nysgerrighed og fordybelse.
Borddekorationer
Skolens vision er at danne kompetente, handlekraftige, livsduelige, tolerante
Kranse/Bårebuketter
unge mennesker med en stærk fornemmelse for demokratiske principper.
Kistedekorationer
Du kan følge med i vores hverdag på skolens hjemmeside, Facebook og
Twitter.

Forfriskende anderledes
Gå til fagmanden

Hillerød Lille Skole * Brødeskovvej 3 * 3400 Hillerød
Tlf. 48266586 * www.hillerod-lilleskole.dk
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Brødeskov Borgeravis udgives af Brødeskov
Lokalråd og udsendes gratis til medlemmerne
og alle husstande i foreningens område
Brødeskov Borgeravis har ligesom lokalrådet et
almennyttigt formål. Formålet er at skrive om,
hvad der rører sig i området, at trykke læserbreve fra alle i området - eller fra andre om os/
vort område samt at give rum for områdets
foreningsliv
Redaktion
Per Christiansen, Skovkrogen 2, 48 24 44 66.
Uffe Espersen, Rosenvej 10, 3330 Gørløse
41 57 30 53.
Helle Proschowsky, 29 44 52 55.
Redaktionelt stof
e-mail til avisen: BBavis@brodeskov.net

Grafisk design og diverse fotos
Per Christiansen
Tryk
PE Offset & Reklame A/S, Varde.
Distribution
Uddeles af medlemmer af menighedsrådet,
lokalrådets bestyrelse og andre frivillige
hjælpere.
Bankkonto
Handelsbanken, Hillerød Reg. nr. 6300
Konto nr. 1583 230
Næste nummer på gaden
3. - 10. februar 2018
Deadline
14. januar 2018

Annonceansvarlig: Uffe Espersen, 41 57 30 53
uffe@brodeskov.net
.

Vi opfordrer alle foreninger, klubber, medlemmer samt beboere at notere sig disse datoer.

Brødeskov Lokalråd
Brødeskov Lokalråds formål er at understøtte og formidle et aktivt fællesskab mellem områdets
beboere og foreninger. Vores område er Nr. Herlev sogn - Ny Hammersholt, Ll. Sverige, Hammersholt,
Nr. Herlev, Freerslev samt de mellemliggende landområder.
Bestyrelse:
Bestyrelsesmedlemmer
René Bo Andersen
Gl. Frederiksborgvej 84, Ny Hammersholt
Tlf. 21 65 21 46
rene@brodeskov.net
Ellen Godt Hansen
Slettebjerget 64
Tlf. 48 26 95 16
ellen@brodeskov.net
Svend Beeck
Gl. Frederiksborgvej 9, Ny Hammersholt
Tlf. 26 63 65 15
svend@brodeskov.net
Mathias Skarby
Enghavegårdsvej 41, Nr. Herlev
mathias@brodeskov.net

Kasserer
Hanne Jensen,
Slettebjerget 15,
Tlf. 48 25 18 83
hanne@brodeskov.net
Sekretær og webmaster
Helle Proschowsky,
Enghavegårdsvej 11
Tlf. 29 44 52 55
helle@brodeskov.net.

Kontingent
Husstande kr. 100,-.
Medlemskab
Henv. til kasserer
Hanne Jensen
Konto 6300 - 1583 230
Kontakt bestyrelsen
Bestyrelsen@Brodeskov.net

Suppleant
Tom Feilberg
Kirkepladsen 2, Nr. Herlev
Tlf. 61 28 74 07
tom@brodeskov.net
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